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Generella iakttagelser och slutsatser
I och med lättnaderna som infördes den 1 juli och 15 juli, inkommer det fortfarande frågor kring vad som gäller

Vilken typ av anläggningar har kontaktats/ besökts och på vilka grunder?
I veckans nationella urval av tillsynsobjekt har noterats:

1. Verksamheter med ett stort genomflöde av besökare, exempelvis gym, idrottsanläggningar, handelsplatser samt anläggningar

avseende bland annat handel, privata sammankomster, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

och platser för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med publik.

(förkortas AS/OT i fortsättningen). En del länsstyrelser märker dock av en minskning av antalet frågor om

2. Säsongsbetonade verksamheter, exempelvis utomhusbad, butiker i sommarturistområden, torghandel, bygdegårdar.

gällande restriktioner vilket kan indikera att länsstyrelsernas kommunikationsinsatser nått fram.

3. Verksamheter som drivs på ideell och privat basis, exempelvis second hand-affärer, konstrundor och loppmarknader.
4. Tillsyn och flera kommunikationsinsatser både regionalt och nationellt gällande privata sammankomster, allmänna

Utifrån tillsynsbesök kan länsstyrelserna konstatera att vissa verksamhetsutövare har uppfattningen att alla

sammankomster och offentliga tillställningar, exempelvis fotbollsmatcher och motorsport.

åtgärdskrav och begränsningar nu är borttagna medan andra fortfarande arbetar mycket med

5. Verksamheter där personalen inte kan hålla avstånd till kunder exempelvis frisörer, nagelsalonger och körskolor.

smittskyddsåtgärder.

6. Djurparker, temaparker, museer, biografer och teatrar.
7. Återbesök hos verksamheter där avvikelser har konstaterats.

I och med att maxantalet togs bort rapporterar flera länsstyrelser att man uppmärksammat vid tillsyn att många
butiksägare tagit bort sina skyltar utanför butikerna och i samband med detta togs även en del bort

Tillsynsobjekt väljs genom en bedömning av vilka områden, verksamhetsmässiga - med störst risk för smittspridning - eller
geografiska - där smittspridningen för tillfället är störst -, där många människor vistas och där tillsynen kan ge mest effekt.
Urvalet baseras också på analys av tidigare utförd tillsyn, i samverkan med smittskydd, samt inkommen information.

informationen om hur smittspridning kan minskas samt att hålla avstånd. Efter tillsynsinsatser har nu flera
butiksägare återinfört dessa skyltar, både med och utan angivet maxantal. Flera butiksägare uppger dock nu att
det blivit svårare att begränsa antalet kunder i sina butiker och att kunderna kan bli irriterade när de stoppas
från att komma in, trots att det är uppenbart att det redan är många kunder i butiken.

Hur har tillsyn bedrivits under föregående vecka?
Länsstyrelserna rapporterar att tillsyn bedrivits i minskad omfattning vecka 30. Länsstyrelserna har bedrivit tillsyn genom
information och rådgivning via telefon och mail, distanskontroller av verksamheter samt besök på plats.

Tillsyn av arrangemang som både har sittande/stående publik och sittande serveringsgäster kan vara
problematisk på grund av att arrangemanget då omfattas av två olika covid-19 relaterade lagstiftningar och

Tillsynen har främst prioriterats till offentliga tillställningar som fått tillstånd från polisen för detta, handelsplatser,
säsongsbetonade verksamheter, uppföljning av inkomna tips om trängsel samt återbesök hos verksamheter.

dessutom har två olika tillsynsmyndigheter. Detta medför bedömningsutmaningar i tillsynen.
Länsstyrelsen i Jönköpings län har exempelvis bedrivit tillsynsarbetet till stor del genom fysiska besök samt med prioritering på
Frågor om privata sammankomster inkommer främst om möjligheten att dela upp festen med sällskap både

dialog med verksamhetsansvariga för att bidra till att uppnå så smittsäkra verksamheter som möjligt.

inom- och utomhus och därigenom få möjlighet att ha fest med över 50 deltagare.
Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsynat och haft en förnyad dialog med de tre största fotbollsklubbarna på grund av risk för
Vid varmt väder så har rapporter inkommit om trängsel vid badplatser, idrottsevenemang och nöjesparker.

trängsel och smittspridning i samband med fotbollsevenemang.
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Vilka åtgärder har vidtagits?
Samtliga länsstyrelser rapporterar att de framförallt använder sig av rådgivning och information
som åtgärd eftersom det bedömts som tillräckligt för att uppnå frivillig rättelse. Många
verksamhetsutövare åtgärdar bristerna medan länsstyrelsen fortfarande är kvar på plats och
kvarstående brister består ofta i att det saknas dokumentation av utförda åtgärder.

Länsstyrelserna har informerat om att restriktioner fortsatt gäller och att verksamhetsutövare har
ett ansvar för att begränsa antalet besökare så de kan hålla säkert avstånd. Flera länsstyrelser
har arbetat med att informera och vägleda arrangörer om vilka åtgärder de ska vidta vid olika
AS/OT-arrangemang.

Länsstyrelserna har gemensamt kommunicerat till allmänheten via sociala medier att alla
restriktioner inte tagits bort samt uppmanat allmänheten att fortsätta följa de råd och restriktioner
som fortfarande gäller.

Länsstyrelsen i Västra Götaland rapporterar om att ett fåtal verksamhetsutövare som omfattas
av den tillfälliga covid-19-lagen missuppfattat förändringarna i restriktionerna efter den 15 juli,
men vid tillsyn åtgärdar verksamheterna eventuella brister.

Länsstyrelsen: "Det är inte fritt fram än – fortsätt hålla avstånd" - Lysekilsposten

